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Simpósio Regional de Café 
Arábica é sucesso!

Arábica Editorial

Fim de ano!
Mais um ano chega ao fim! 
Não foi um ano qualquer! 

Penso que nunca antes vimos 
um ano com tantas surpresas 
e tantas mudanças bruscas nas 
nossas vidas! Algumas agradá-
veis, outras desagradáveis... 
desafiador está sendo este 
2016!

Sentei para escrever este 
meu editorial.  Precisei parar 
para ver as últimas notícias. 
Sentei novamente, e precisei 
ver mais notícias, agora de que 
um cidadão brasileiro, por ser 
presidente de uma Casa do Po-
der Legislativo, não vai cumprir 
a ordem do Supremo Tribunal 
Federal.   Fiquei confuso! Será 
que vamos terminar o ano?

Mas vamos lá!  Seca, crise 
ética/moral, afastamentos, cor-
rupção, apuração de respon-
sabilidades, seca jamais vista 
neste Estado, preço recorde do 
café conilon, mercado reagindo 
a isto... O que dizer?

Meus amigos cafeicultores! 
Precisamos mais do que nunca 
manter a calma e unidade em 
torno de nossas causas. Pre-
cisamos compartilhar nossos 
conhecimentos e tudo que for 
possível, visto que neste mun-
do globalizado, mas com cara 
de individualista, não tem lu-
gar para o isolamento. Econo-
mia compartilhada e qualidade 
em nossos produtos, deve ser o 
nosso propósito para o próximo 
ano.

Permaneçamos unidos!
Boas festas e um ano 

novo repleto de bênçãos! 

Bento Venturim
Presidente do Cetcaf 
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Foi um sucesso a 14ª edição do Simpósio 
Regional de Café Arábica das Montanhas do 
Espírito Santo e XIII Feira de Insumos, que 
aconteceu em Vargem Alta nos dias 10 e 11 
de novembro. 

Reunindo mais de 200 participantes, o even-
to debateu questões pertinentes a competi-
tividade do café arábica e ao manejo de sua 
lavoura de café, proporcionando aos produ-
tores presentes a oportunidade de aperfeiço-
arem suas técnicas, aumentarem a qualidade 
do produto e  agregar maior renda ao setor 
cafeeiro. 

O simpósio discutiu também questões sobre a sustentabilidade para 
que o setor tenha melhor condição econômica, social e ambiental. 

Dentre os presentes, juntamente com a equipe do Cetcaf, represen-
tada pelo superintendente Frederico de Almeida Daher, e o assessor 
Técnico Incaper/Cetcaf, Marcos Moulin Teixeira, estiveram também o 
presidente do Incaper, Marcelo Susart, e o presidente do Centro do 
Comércio do Café de Vitória, Jorge Luiz Nicchio. 

O Cetcaf agradece a todos que colaboraram para mais uma edição 
de sucesso do simpósio de arábica nas montanhas, em especial, ao 
Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Esta-
do da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca e do Instituto 
Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Inca-
per), ao Centro do Comércio de Café de Vitória (CCCV), Senar-ES/
FAES, Sicoob, da OCB-ES/Sescoop-ES, a Coopeavi, Cooabriel, Pre-
feitura Municipal de Vargem Alta e a Associação de Desenvolvimento 
Comunitário de Capivara. 

Nos dias 22 e 23 de novembro, foi  
realizado pelo Cetcaf, juntamente 
com seus parceiros, mais um Curso 
Prático de Cafeicultura Sustentável. 
Dessa vez, o município contempla-
do foi o de Água Doce do Norte, no 
Distrito de Santo Agostinho. 

Com a participação de 21 lideran-
ças locais, o curso foi um sucesso 
e visou à mudança do padrão tec-
nológico  da cafeicultura regional, 
dando a todos os presentes a opor-
tunidade de discussões proveitosas, 
buscando sempre uma cafeicultura 
de qualidade. 

O Cetcaf agradece a todos os par-
ceiros e colaboradores que mais 
uma vez tornaram o curso uma re-
alidade. Essas parcerias contribuem 
para o sucesso da cafeicultura do 
Espírito Santo. 

Curtas 

Curso 

Cafés especiais

Cafeicultura Sustentável No dia 30 de novembro, o Cetcaf 
esteve presente na reunião do 
Conselho Gestor do Programa 
de Cafés Especiais. Na ocasião, 
foi discutido o mapeamento 
dos cafés especiais, arábica e 
conilon, produzidos nas diver-
sas regiões do Espírito Santo.  

Foto 1 - presidente do Centro do Comércio de Café de Vitória, Jorge Nicchio, con-
versa com os presentes. 
Foto 2 - Autoridades do agronegócio marcam presença no 14º Simpósio Regional 
do Café Arábica das Montanhas do Espírito Santo.

Aula prática em Água Doce do Norte

Gerente do Sicoob de Barra de São 
Francisco, Wanderson Vailant da Silva, 
conversa com as lideranças locais

14º Simpósio Regional do Café Arábi-
ca das Montanhas do Espírito Santo 
reuniu mais de 200 pessoas em Var-
gem Alta. 

Site
Já conhece o 
site do Cetcaf? 
Acesse nos-
so endereço 
eletrônico e 
fique por den-
tro das infor-
mações que norteiam o agro-
negócio café no Espírito Santo 
e no mundo. Lá também é 
possível ter acesso às edições 
anteriores do Cetcaf online:

www.cetcafonline.com.br 


